
Wat staat de melkveehouderij dit 
nieuwe jaar te wachten? Deze vraag 
houdt ons allen bezig.

De onlangs aangenomen stikstofwet 
heeft als doel 50% emissiereductie in 
2035 waarbij de PASmelders en knelge-
vallen een legalisatie van hun vergun-
ning wettelijk in het vooruitzicht wordt 
gesteld.
Ook lopen er besprekingen tussen de 
belangenbehartigers en het ministerie 
om stikstof reducerende maatregelen 
te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan 
voermaatregelen, meer weidegang en 
mestverdunning met water bij het uit-
rijden van de mest. Waarschijnlijk komt 
er nog een extra werkgroep die er voor 
gaat zorgen dat alle maatregelen inte-
graal tegen elkaar worden afgewogen. 

Denk hierbij aan de klimaatmaatregelin-
gen die op stapel staan, zoals de vernat-
ting van de veenweidegebieden welke 
averechts werkt op diergezondheid en 
de begaanbaarheid van het land. Dit 
zorgt er juist voor dat de dieren later in 
de wei en eerder op stal komen. Tevens 
moeten tegengestelde adviezen, zoals 
het niet weiden en bemesten bij droog-
te, hierin ook meegewogen worden. Ook 
kunnen voermaatregelen niet zomaar 
aangescherpt worden.

De administratieve handelingen voor 
mestafvoer worden dit jaar verder aan-
gescherpt en kan alleen straks nog digi-
taal worden aangeleverd. Bedrijven met 
een mestoverschot die mest willen af-
voeren dienen dit eerst te melden.

De afzet van onze producten is en wordt 
nog steeds bemoeilijkt door het Corona-
virus wereldwijd, maar ook de Brexit van 
Engeland uit de Europese Gemeenschap 
kan de markt verder verstoren.

U kunt ervan verzekerd zijn dat we als 
NMV ook dit jaar ons uiterste best zul-
len doen om voor uw belangen op te 
komen. Dit alles vraagt echter veel be-
stuurlijke slagkracht, zowel provinciaal 
als landelijk, waarbij we de opmerking 
plaatsen dat de voorzitter dit jaar statu-
tair aftredend is en niet herkiesbaar is.
Als NMV zijn we blij dat ook in het afge-
lopen jaar ons ledenaantal verder is toe-
genomen en ons bestuur is uitgebreid. 
Toch willen we hierbij nog graag een 
oproep naar onze leden doen, gezien de 
vele zaken die nog op ons afkomen: 
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LandbouwCollectief
Het jaar 2019 eindigde met een mooi 
landbouwakkoord over de stikstofimpas-
se, geproduceerd door een ongekende 
samenwerking in het LandbouwCollec-
tief (LC). Helaas eindigde dit rapport in 
2020 bij het ministerie in de prullenbak 
en strandde in mei 2020 het landelijk LC.
Minister Schouten probeerde een eigen 
voermaatregel door te drukken. Op al-
lerlei manieren is geprobeerd deze voer-
maatregel te verbeteren. Alle voorstellen 
vanuit de landbouw eindigden naast het 
rapport “Uit de gecreëerde stikstofim-
passe”. Net voor het kort geding werd 
aangespannen door Stichting Stikstof-
claim trok de minister haar voorstel te-
rug. 
Op de valreep heeft het ministerie de 
nieuwe stikstofwet door de kamers ge-
drukt. Een wet met veel onzekerheden 
voor de landbouw. 
Het grote landelijke LC bestaat helaas 
niet meer. NMV trekt nog wel samen op 
met verschillende belangenorganisaties, 
met name met de andere vakbonden. 
Provinciaal bestaat het LC nog steeds. 

Strijdbaar
Ondanks of dankzij alles zijn de boe-
ren ook in 2020 strijdbaar gebleven. Er 
volgden “wilde” acties en op 19 februari 
een grote actie in Den Haag, georgani-
seerd door FDF. Alle belangenbeharti-
gers, waaronder ook NMV, kregen een 
podium. Dit straalde eenheid uit. Helaas 
ontbrak één belangenbehartiger. Diver-
se andere acties volgden, zoals verlichte 
trekkerdisplays, overal in het land, in Bilt-
hoven en nog tweemaal in Den Haag. 
Het jaar eindigde opnieuw met “wilde” 
acties bij distributiecentra her en der in 
het land om aandacht op te eisen voor 
onze lage opbrengstprijzen.

Coronapandemie, droogte en andere 
bedreigingen
Een wereldwijde crisis is de Coronapan-
demie. De eerste golf begon in maart. 
Veel lag stil, maar de boeren en aanver-
wante bedrijven gingen door. Gelukkig 
zijn de melkverwerkers niet in moeilijk-
heden gekomen. De melk- en veeprijzen 
staan door corona nog meer onder druk. 
De tweede golf begon in september en 
lijkt nog lang niet ten einde. De gevolgen 
zullen we volgend jaar zien.
De coronacrisis had bestuurlijk ook ge-
volgen. Het houden van bijeenkomsten 
was tijdens de lockdown niet moge-
lijk. Vergaderen gebeurde vaak digitaal. 
Beurzen gingen niet door. Gelukkig kon-
den we tussendoor wel een fysieke Alge-
mene Ledenvergadering (ALV) houden.

2020 was wederom ongekend droog. 
Vooral het oosten van Nederland had te 
maken met deze droogte. Regeninstal-
laties maakten overuren. De kosten zijn 
hoog en de gewasopbrengsten laag. 

Nederland is een klein land met veel in-
woners. De druk op de grond is groot. 
Woningbouw, infrastructuur, zonnevel-
den, windmolens, natuur. Als NMV kun-
nen we op plaatselijk en regionaal niveau 
niet alles in de gaten houden. Houdt u 
daarom op de hoogte van bijvoorbeeld 
de Regionale Energiestrategie (RES) en 
de omgevingsvisie in uw eigen buurt.

Je zou het bijna vergeten, maar naast 
stikstof en corona zijn er meer dossiers 
Zuivelnl is er zo één. NMV is naast NZO 
en LTO één van de leden van Zuivelnl. 
Het jaar 2020 staat onder andere in het 
teken van financiën. De PZ-gelden zijn 
op en Zuivelnl heeft veel taken op zich 
genomen waarvoor de financiën ontoe-
reikend zijn.  NMV heeft aangedrongen 
op een sluitende begroting 2021 zon-
der contributieverhoging. Veel verga-
deringen hebben plaatsgevonden, de 
begroting is rond en er is geen directe 
contributieverhoging. Toch heeft NMV 
op 9 december de begroting afgekeurd. 
Oorzaak hiervan is het onderdeel Koe-

monitor dat verwerkt is in deze begro-
ting. De overname- en doorontwikke-
lingskosten zijn te hoog. In Koemonitor 
zitten bovenwettelijke zaken en het is 
nog niet gezegd dat het AVG-proof en 
ACM-proof is.
Tijdens de Zuivelnl themagroepen heeft 
NMV steeds gewezen op de verdienmo-
dellen van de vele bovenwettelijke zaken 
die worden besproken. Denk hierbij aan 
de doelen van Duurzame Zuivel Keten 
(DZK) en de biodiversiteitmonitor. Voor 
NMV is het motto al jaren: “Inkomen, 
daar draait het om.” Eindelijk is het nu 
ook doorgedrongen bij andere organi-
saties. Maar we zijn er nog niet. Boven-
wettelijke zaken moeten extra worden 
betaald (en niet via herverdeling van 
melkgeld) en bovenal moet de basisprijs 
omhoog. Dat moet ondertussen bij ie-
dereen duidelijk zijn.

Binnen de commissie klimaat is er nu ex-
tra aandacht voor het veenweidegebied, 
zeker in de provincie Friesland, maar 
ook in het Groene Hart ligt de nadruk 
op het landelijk gebied. Echter, de pro-
blemen zijn in het verstedelijkte gebied 
in die contreien vele malen groter dan 
in het landelijk gebied en de kosten die 
gemeenten en provincies zullen moeten 
gaan maken rijzen nu al de pan uit. Er 
wordt veel geld voor vrijgemaakt, maar 
het is nog lang niet duidelijk hoeveel 
miljoenen en miljarden er nodig zijn om 
het gebied leefbaar en veilig te houden.
Daarnaast speelt het probleem van het 
zoete water. Nu al wordt door de water-
schappen aangegeven dat die hoeveel-
heid beperkt is en dat er onvoldoende 
zoetwater is om met de bedachte op-
lossingen het veenweidegebied en de 
veenweidenatuur in stand te houden. 
Wat is haalbaar, realiseerbaar en vooral 
ook betaalbaar in de komende jaren?

NMV
Bestuurlijk heeft binnen NMV een wij-
ziging plaatsgevonden. Op 10 juli 2020 
zijn tijdens een fysieke ALV twee nieuwe 
dagelijkse bestuursleden, te weten Elly 
Koning en Jeroen van Maanen, gekozen 

EEN JAAR VAN 
STIKSTOF, 
CORONA, ACTIES 
EN NOG MEER

Het jaar 2020 is een jaar waarin 
boeren vaak in het nieuws waren, 
met stikstof, met acties, met droogte, 
met biodiversiteit, enzovoort. Helaas, 
framing is niet nieuw in de media en 
de politiek en ze versterken elkaar ook 
nog.
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en Gerda Peters is herkozen. Daarmee is 
het Dagelijks Bestuur op volle sterkte en 
bestaat nu uit zes leden. Samen met het 
Landelijk Bestuur, de commissies, be-
leidsmedewerker Femke en secretariaat, 
met Brooke, Ingrid en Irene, hopen we 

het vele werk rond te krijgen.
Het jaar 2020 is geen jaar om met plezier 
op terug te zien, maar toch zijn er po-
sitieve ontwikkelingen. Boeren weten el-
kaar vaker te vinden, zowel bestuurlijk als 
met acties. Op veel plekken heerst een-

Als u in 2021 een nieuw pachtcontract 
aangaat moet u ervan uitgaan dat dit 
contract in het digitale archief (mijnrvo) 
van RVO komt te staan. Bij een controle 
kan de NVWA stellen dat u geen beschik-
kingsmacht heeft als er bijvoorbeeld teelt-
beperkingen of gebodsbepalingen over 
de teelt bij gepachte landbouwgrond in 

vermeld staan. Zij kunnen stellen dat er 
overige landbouwgrond is met een lagere 
gebruiksnorm voor mest. Als dat in uw si-
tuatie aan de orde is, kunt u overwegen 
om in overleg speciale afspraken over het 
teeltplan in een losse, annex op te nemen, 
en deze niet in te sturen, zodat ze alleen bij 
de pachter en verpachter in het dossier zit-

ten. De NMV is niet blij met deze gang van 
zaken die helaas is ontstaan door uitspra-
ken van de rechter. Op de site van RVO is 
meer informatie over landbouwgrond en 
natuurgrond te vinden.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/
agrarisch-ondernemen/grond/land-
bouwgrond-glb-en-mest

heid. Bij Zuivelnl is de begroting een stuk 
teruggeschroefd. En eindelijk zijn andere 
belangenbehartigers en het ministerie 
het eens met ons motto:  “Inkomen, daar 
draait het om!” Nu nog daden!!

Sinds de oprichting van NMV, nu bijna 25 
jaar geleden, is het voor onze leden en be-
langstellenden de normaalste zaak van de 
wereld dat vrijwel elke maand ons leden-
blad “Koebont “op de mat valt.

Dit ledenblad geeft een korte terugblik 
van de afgelopen maand, en een doorkijk 
naar waar NMV naartoe wil. Hierin staan 
de vaste rubiek “van onze voorzitter”, opi-
niestukken en verslagen vanuit de opge-
richte commissies. Ook blikken we terug 
op bijeenkomsten en acties. Onze sponso-
ren dragen hier fi nancieel aan bij en wor-
den dus steevast benoemd.  

Met name de afgelopen jaren is er vanuit 
onze leden de behoefte ontstaan voor een 
andere manier van informatieverstrekking. 
Veel van onze leden kijken snel op de app 
onder het melken, checken snel de mail en 
gaan door met de werkzaamheden. Begrij-
pelijk dat hier gebruik van gemaakt wordt. 
Daarom heeft het NMV-bestuur besloten 
om hierop in te spelen.

Ten eerste kunnen leden zich aanmel-
den voor de NMV APP. Dit kan door een 
simpel berichtje te versturen met naam 

en 06-nummer naar info@nmv.nu of via 
WhatsApp. U ontvangt onze (leden)berich-
ten via WhatsApp. Dit gebeurt anoniem 
(naam en telefoonnummer niet zichtbaar) 
en u ontvangt geen bulk aan berichten.

Ten tweede is het binnenkort mogelijk 
om via “NMV nieuwsfl its” een kort maar 
duidelijk verslagje te krijgen via de mail of 
app. In deze nieuwsfl its geven we duide-
lijk en actueel de onderwerpen en inbreng 

‘De Koebont’

WEETJE PACHT 2021

van onze bestuurders van de afgelopen 
week weer.

Op deze manier ontvangt u snel informatie 
over actuele onderwerpen. U blijft op de 
hoogte waar NMV mee bezig is, en kunt 
zo nodig direct reageren via e-mail, What-
sApp of telefonisch.
De Koebont zal nog wel blijven bestaan, 
maar minder frequent.
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Op initiatief van een drietal Gelderse 
boeren was 1 december een actie geor-
ganiseerd bij het provinciehuis van Gel-
derland om uiting te geven aan de zor-
gen en het gevoel van onmacht dat leeft 
onder de boerengezinnen. Het Gelderse 
collectief van boerenorganisaties (Agrac-
tie, GAJK, LTO, NetwerkGrondig, NMV, 
NVP en POV) steunden deze actie. Di-
verse sprekers spraken de boeren en drie 
gedeputeerden toe. Zo sprak ook Jeroen 
van Maanen die al op jonge leeftijd Gel-
derland moest verlaten voor natuur. Gel-
derland is van goede wil maar de boe-
ren vrezen gemangeld te worden door 
verschillende partijen, zoals het Rijk, die 
aan onze stikstofuitstoot trekken, en ver-
trouwen erop dat gedeputeerde Drenth 
onze inbreng meeneemt naar het IPO en 
de ministeries. 

‘Drenth riep boeren op te gaan meten’
Peter Drenth deed de oproep voor meer 
bewustwording en zelf stikstofmetin-
gen te gaan doen. De slogan van de 
NMV is ‘meten is weten’. De NMV is al-
tijd bereid om de praktijk op te zoeken. 
Onze mensen trokken met een erkende 
professionele gekalibreerde ammoni-
akmeter Gelderland in en troff en aan 
de hand van het meetprotocol dat op 
infomil.nl staat maar weinig NH3 aan in 
de stal bij een aantal melkveebedrijven 
met een gewoon drijfmestsysteem op 
het einde van de weidegangperiode. Het 
beeld dat volgens andere onderzoeken 
driewegkruislingen, dubbeldoelrassen 
zoals MRIJ Flekvieh Montbéllairde met 
een hoger melkureum het beter kunnen 
doen werd bevestigd in de steekproef. 
De NMV realiseert zich dat het over een 
momentopname kan gaan die ook an-
ders kan uitpakken en dat factoren, zoals 
melkproductie, voeding, bedding, tem-
peratuur, luchtvochtigheid en luchtdruk 
een rol kunnen spelen. Het kwam voor 
dat bij DHZ metingen deze lage gehalten 
al langer werd gemeten i.c.m. gunstige 
ammoniakale stikstof en droge stof. 

Nu schijnt het zo te zijn, volgens de 
ambtenaren die zich met ammoniak 
bezighouden, dat bij weidegang er nog 
steeds fl ink wat NH3 uitstoot uit de stal 
is volgens de WUR modellen. Volgens 
het meetprotocol 'Protocol voor meting 
van ammoniakemissie uit huisvestings-
systemen in de veehouderij 2013a' kan 
als volgt gewerkt worden:

‘Bedrijfsvoering met beweiding: Bij me-
tingen gedurende weidedagen wordt 
alleen de emissie tijdens opstallen ge-
meten en vervolgens wordt hieruit de 
gehele dagemissie (opstallen + bewei-
den) berekend.’
Dat wil zeggen dat de periode dat er 
geen melkvee op stal is gesimuleerd of 
berekend wordt. De Cie. Berenschot was 
net zoals NMV al eerder kritisch over het 
TAC RAV gebeuren. Nog steeds wordt in 
het genoemde protocol geen rekening 
gehouden met de bedrijfsspecifi eke ei-
genschappen van de mest waar volgens 
het VBBM onderzoek emissieverbanden 
zijn aangetroff en. 

‘Wat er niet in zit, hoeft er ook niet uit’.
De komende jaren wordt er veel ge-
meenschapsgeld uitgegeven aan (mo-
gelijk onveilige) emissiearme stalsyste-
men en opkoop van piekbelasters op 
basis van modellen, waar de CIe. Hordijk 
kritisch over was. De NMV hoopt dat de 
politiek of een Rekenkamer eindelijk een 
keer de moeite neemt om de boer op 
te gaan met praktijkmetingen, dit om te 
voorkomen dat er onnodige middelen 
worden gespendeerd en dat er daadwer-
kelijk minder NH3 stikstof in de Natura 
2000 gebieden terecht komt. Er is niet 
een melkveehouder hetzelfde en het is 
maar de vraag of enkele proefstallen of 
gemeten bedrijven representatief zijn 
voor de modellen.

ACTIEDAG 1 DECEMBER GELDERLAND

Wilt u snel op de hoogte 
gehouden worden van de 
persberichten die de NMV 
uitbrengt of snel informa-
tie toegezonden krijgen, 
zoals bijvoorbeeld recente 
informatie over stikstof-
maatregelen? Heeft u 
afgelopen maanden niets 
ontvangen van de NMV per 
e-mail? Mail dan uw juiste 
e-mailadres naar info@nmv.
nu zodat wij uw e-mail-
adres kunnen registreren. 
Dan blijft u op de hoogte 
van het allerlaatste NMV-
nieuws!

Post per 
email
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Hierbij een update van Koemonitor en de borgingstool van SGD (Stichting Geborgde 
Dierenartsen). Beiden zijn ontwikkeld om te voldoen aan de verplichte Europese 
hygiëne- en gezondheidsverordening. Het onderscheid tussen een systeem dat zich 
richt op kwaliteit of op borging is in dit geval cruciaal. Kwaliteitssystemen zijn er voor 
om te zorgen dat producten, zullen voldoen aan gestelde eisen. Bij borgingssystemen 
gaat het om zekerheden over de uitvoering. Daar het in dit geval om borging van 
hygiëne en gezondheid gaat, heeft het ministerie van Volksgezondheid de SGD-
geregistreerde dierenarts als controlerend orgaan aangewezen Waarom lijkt die 
Koemonitor dan toch met stoom en kokend water door te moeten gaan?

Zoals eerder in een kort ledenbericht 
aangegeven kwam via de media naar 
buiten dat de begroting van ZuivelNL 
unaniem is goedgekeurd. Dit is geens-
zins het geval. NMV stemde tegen omdat 
in deze begroting de aankoop van Koe-
monitor was opgenomen. Koemonitor 
voldoet namelijk niet aan de Europese 
hygiënerichtlijn wat de export van zuivel 
in gevaar zal brengen. Daarnaast brengt 
Koemonitor beduidend extra kosten met 
zich mee voor de melkveehouders door 
bovenwettelijke eisen. Hier staat geen 
enkele vergoeding tegenover. Boven-
dien is er geen keuzevrijheid. De zuivel-
verwerker neemt het op in de leverings-
voorwaarden, waar een melkveehouder 
op last van melkweigering wel voor moet 
tekenen. En als laatste zijn bij Koemoni-
tor, in tegenstelling tot de borgingstool 
(BGP-tool) van de dierenartsen, de data 
van de melkveehouders niet (voldoende) 

beschermd en kunnen dus overal opdui-
ken en gebruikt worden.

Tactische brief COKZ
Daar komt nog bij dat we de brief van 
COKZ (centraal controlerend zuivelor-
gaan) in handen kregen. Deze organisa-
tie moet onder andere controle instru-
menten beoordelen zoals Koemonitor 
en BGP-borgingstool. Dit bleek een zeer 
tactische brief. Datgene waar het om 
gaat, wordt net niet genoemd en stemt 
niet overeen met het ministeriële besluit. 
Het lijkt erop dat COKZ de zuivelverwer-
kers de hand boven het hoofd houdt. 
(zie vorig ledenbericht)

Afspraak ACM
Inmiddels staat er voor januari een af-
spraak met ACM (Nederlandse mededin-
gingsautoriteit) over Koemonitor. NMV 
ziet dit gesprek met vertrouwen tege-

KOEMONITOR OF
BORGINGSTOOL VAN
DIERENARTSEN

moet, en zal haar leden na afl oop van dit 
gesprek een terugkoppeling geven

Conclusie NMV
NMV is van mening dat data van melk-
veehouders zijn en blijven. De melkvee-
houder moet vrijwillige zeggenschap 
houden over wie hij machtigt om zijn 
data te gebruiken. Ook mag een wette-
lijke verplichting nooit aanleiding geven 
tot nog meer bovenwettelijke verplich-
tingen. De regeldruk is al veel te hoog en 
te kostbaar. Alles bij elkaar genomen kan 
NMV niet anders dan concluderen dat de 
BGP-tool van de dierenartsen het enige 
wettelijke borgingsinstrument is. En zo-
lang de bovenwettelijke eisen van de 
Koemonitor niet gecompenseerd worden 
en de onafhankelijkheid en gegevensbe-
scherming niet gewaarborgd, zullen wij 
als NMV er alles aan doen om die tegen 
te houden. Wij houden u op de hoogte.
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Geachte leden van de Kamercommissie 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

NMV maakt zich grote zorgen over het 
voorliggende wetsvoorstel. Daarom wil-
len wij onze standpunten graag bij u on-
der de aandacht brengen, zodat u deze 
ter overweging mee kunt nemen bij de 
behandeling van het wetsvoorstel. En-
kele speerpunten uit onze inbreng:

➜   KDW’s onvoldoende wetenschappe-
lijk onderbouwd, te fragiel om beleid 
op te baseren.

➜   KDW’s kunnen derhalve NIET in wet-
geving worden opgenomen. Indien 
de KDW’s als doelstelling blijven die-
nen, moeten deze eerst wetenschap-
pelijk geëvalueerd worden door on-
afhankelijke wetenschappers

➜   Een doelstelling mag niet bij onder-
presteren inzake reductie in de cate-
gorie buitenland op het bordje van 
de landbouw terecht komen

➜   Er kan niet met absolute zekerheid 
over de gedraging van stikstof gere-
kend worden, waar er nog veel onze-
kerheden bestaan over hoe het reac-
tieve stofje zich feitelijk gedraagt

➜   Aerius heeft een té grote onzeker-
heidsmarge om te kunnen dienen als 
rekenmodel die beslissend is voor het 
ontwikkelperspectief voor agrarische 
ondernemers

➜   Eenzijdige focus op stikstof om te stu-
ren op natuurdoelen, terwijl er veel 
meer factoren van invloed zijn op de 
instandhouding van de natuurdoelen 
(beheer, onderhoud, hydrologie etc)

➜   In de verschillende regelingen zou er 
naar een beter stikstofrendement per 
geïnvesteerde euro gestreefd moe-
ten worden. De beëindigingsregeling 
zou met veel meer resultaat gecom-
bineerd moeten worden met een ver-
plaatsingsregeling

➜   Roept u de minister op nogmaals de 
inbreng van het Landbouw Collectief 
te heroverwegen

➜   Er moet onderzoek en beleid komen 
naar en op de bijdrage aan stikstof-
depositie van natuur zelf, zoals gan-
zenpopulaties die hun streefaantallen 
fors overschrijden.

➜   Er moet een onafhankelijke controle 
en borging komen, die de inzet op 
onderhoud van natuurgebieden door 
NGO’s beoordeelt, waarvan sancties 
op subsidies bij tekortkomingen on-
derdeel uitmaken.

U bent volksvertegenwoordiger, het is 
uw taak het kabinet te controleren. NMV 
roept met klem op geen beleidsdwa-
ling toe te staan waarvan de rekening 
ongefundeerd wordt neergelegd bij de 
landbouw. Rekening houdende met alle 
voorgaande overwegingen vragen wij 
u om uw steun aan dit wetsvoorstel te 
onthouden. Daar deze wet op termijn de 
doodsteek is voor de landbouw, omdat 
simpelweg nooit kan worden voldaan 
aan deze absurde doelstellingen, waar-
onder de KDW’s.
Voor onze uitgebreide inbreng kunt u 

hieronder ons position paper doorlezen.
Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Inbreng NMV inzake wetsvoorstel stik-
stofreductie en natuurverbetering
Minister van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit, mevrouw Schouten stuurde 
op 13 oktober 2020 het wetsvoorstel 
´Stikstofreductie en natuurverbetering´ 
naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel 
voorziet in een wijziging van de Wet Na-
tuurbescherming en Omgevingswet om 
de structurele aanpak van stikstof te bor-
gen. In voorliggend document wil NMV 
graag de Kamerleden informeren over 
onze standpunten, en wil u daarbij stellig 
oproepen dit wetsvoorstel niet goed te 
keuren.

NMV vraagt zich af hoe dit wetsvoor-
stel te rijmen valt met het “Algemene 
beginsel van behoorlijk bestuur” zoals 
het voorzorgbeginsel, rechtszekerheids-
beginsel, evenredigheidsbeginselen en 
vertrouwensbeginsel. Decennialang is 
er door bestuurders gesteld dat externe 
werking Natura 2000 geen effect zou 
hebben op bestaand gebruik.  We ho-
pen en verwachten dat de Kamerleden 
hun verantwoordelijkheid nemen en het 
wetsvoorstel naar de prullenbak verwij-
zen, want met deze wet zullen er alleen 
verliezers zijn, als er geen zorgvuldige 
belangenafweging plaatsvindt.

NMV REACTIE OP WETSVOORSTEL STIK-
STOFREDUCTIE EN NATUURHERSTEL
Helaas is het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurherstel door de Kamer 
aangenomen. Er zijn nog verschillende moties ingediend, waar bij het schrijven 
van dit stuk nog over gestemd moet worden. NMV is zeer teleurgesteld en vindt 
dit een regelrechte beleidsdwaling. Voor het debat over de wet schreven wij de 
Tweede Kamerleden aan met een document met onze standpunten, hieronder 
een samenvatting, Het volledige stuk kunt u op onze website lezen.



Enge focus op stikstof
Het wetsvoorstel is niet gericht op de 
natuurdoelen, maar focust alleen op 
stikstof. Terwijl er veel meer factoren 
van invloed zijn op het in stand houden 
van natuur zoals; hydrologie, beheer, 
bodemeigenschappen, ecologie en bos-
bouw. Het wetsvoorstel moet gaan om 
het doel, zoals die in de Habitatrichtlijn 
staat: ‘beschermen van habitatsoorten 
zodat ze niet verslechteren, of in een 
gunstige staat van instandhouding bren-
gen’. Maar daarbij dient rekening ge-
houden te worden met de vereisten op 
economisch, sociaal en cultureel gebied, 
en met de regionale en lokale bijzon-
derheden. Het woord stikstof komt in 
de Habitatrichtlijn ook niet voor. Stikstof 
komt wel in de NEC-richtlijn voor. 

Metingen
Dan is er ook nog veel onduidelijkheid 
over metingen, want als er op verschil-
lende plekken op verschillende tijdstip-
pen gemeten wordt, dan zijn die me-
tingen niet in gelijke omstandigheden 
genomen en dus niet vergelijkbaar. De 
systematiek van depositiemetingen is 
niet wetenschappelijk verantwoord, want 
er wordt onder verschillende omstandig-
heden gemeten in onvergelijkbare om-
standigheden. Rekenmodellen worden 
niet gevalideerd. 

Al jaren is te zien dat er een groot verschil 
zit in de berekende en de gemeten hoe-
veelheid ammoniakemissie. Dat verschil 
heet het ammoniakgat.  Het is onbegrij-

pelijk dat hier nog geen goed onder-
zoek naar gedaan is dat daadwerkelijk, 
verklaart waar dat verschil in zit. Daarbij 
zijn de effecten van het in het verleden 
ingezette beleid op ammoniakemissie-
reductie nooit goed in beeld gebracht. 
Kortom, we weten niet of natuurherstel 
optreedt maar gaan wel verder met het 
nemen van draconische maatregelen.

Omgevingswaarde (Kritische Depositie-
waarde)
In het wetsvoorstel is de omgevings-
waarde voor de stikstofdepositie op Na-
tura 2000-gebieden nog niet voorzien 
van normen. De enig beschikbare nor-
men zijn de Kritische Depositiewaarden 
(KDW). De hoogte van Kritische Deposi-
tiewaarde (KDW) van de habitatsoorten 
zouden door middel van praktijkonder-
zoeken eerst opnieuw bekeken moeten 
worden. 
En op die fragiele basis wil men nu wet-
geving baseren. Volgens NMV mag een 
Kamer die het kabinet controleert dat 
nooit toestaan! Daarbij zijn voor som-
mige habitatsoorten de KDW’s zo laag 
vastgesteld, dat die schier onmogelijk 
gehaald kunnen worden, ook al zal alle 
veehouderij en bedrijvigheid in Neder-
land verdwijnen. In de praktijk blijkt dat 
zogenaamde voor stikstof zeer gevoe-
lige natuur zich uitstekend ontwikkelt, 
ondanks een zware overschrijding van 
de KDW (zie kopje ‘natuur’).

AERIUS: De KDW zit als toetswaarde in 
het AERIUS-systeem. Het AERIUS-reken-

systeem berekent van emissie naar de-
positie en neemt daar de concentratie 
mee. De foutmarge Op hexagoon-niveau 
bedraagt 40-70%. Het is onacceptabel 
om daarmee het bestaansrecht van fami-
liebedrijven die al sinds generaties legaal 
ondernemen ter discussie te stellen

Bodemanalyses
De commissies Hordijk en Remkes laken 
het tekort aan metingen. De metingen 
kunnen gecombineerd worden met bo-
demonderzoeken die in grote mate een 
motivatie kunnen geven aan het pro-
bleem. Dit kan gecombineerd worden 
met registratie van bodemleven en on-
derzoek naar paddenstoelen en korst-
mossen die inzicht geven in de staat van 
stikstof.  In de Natura2000-gebieden 
worden vrijwel geen bodemanalyses ge-
nomen.

Uitkopen veehouderijbedrijven
De minister wil met maar liefst € 6 mil-
jard de stikstofcrisis oplossen. Er worden 
hele dure maatregelen genomen om 30 
% stikstofdepositiereductie te krijgen. Zo 
wordt een behoorlijk deel van het be-
drag besteed aan het uitkopen van vee-
houderijbedrijven, welke minimaal effect 
zal hebben voor de natuur omdat de 
meeste ruimte gebruikt zal worden voor 
bouw, infrastructuur, industrie en andere 
economische activiteiten. 

Onzekerheid en onduidelijkheid
Voor de landbouwsector zijn er nog veel 
zaken niet duidelijk, nog geen oplos-
sing voor gevonden en besluiten blij-
ven uit. Door het Landbouw Collectief 
aangedragen oplossingen worden door 
de minister niet serieus genomen. Ook 
landbouwbedrijven zonder toereikende 
natuurvergunning hebben geen zicht 
op een oplossing en missen duidelijk-
heid en zekerheid. Ook voor het ver-
gunningsvrije beweiden en bemesten is 
nog geen houdbare oplossing door de 
minister aangedragen. Hierover is recent 
nog een uitspraak gedaan door de rech-
ter. Eveneens ontbreekt er duidelijkheid 
over het extern salderen. Want wat is de 
status van het landelijke stikstofregister 
en die van de provinciale stikstofregis-
ters en hoe verhouden die twee zich ten 
opzichte van elkaar?

De NMV wil nu na bijna twee jaar eerst 
duidelijkheid en per direct een oplos-
sing voor de bovenstaande bedrijven. 
De minister blijft beloven maar komt 
dit nog steeds niet na.
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1-dec  Zuivel NL
2-3 dec  GLB conferentie I’m In!
3-dec Stikstofwerkgroep Veevoer
7-dec CvB Geborgde dierenartsen 
9-dec ALV Zuivel NL 
10-dec Red Team Scenariostudie Vleeskalveren
11-dec Sectoroverleg Agrarische Tafel Groningen 
(gaswinning)
14-dec ZuivelNL Onderzoek en Innovatie 

15-dec BO Stikstof
15-dec zitting Den Haag   Wet natuurbescherming
15-dec Overleg Bell Leerdammer
15-dec LNV wetsvoorstel stikstof
16-dec ZuivelNL overleg DZK
16-dec ZuivelNL, reg. Overleg
17-dec BO Stikstof
18-dec dkr vergadering ZuivelNL

Waar zijn onze bestuurders zoals geweest de afgelopen tijd? Een greep uit de activiteiten:
NMV op pad

Flora en Fauna
Heeft u schade door ganzen of ander 
wild, ook al is het niet zoveel, meldt het 
bij www.faunaschade.nl. Dan wordt goed 
in kaart gebracht hoeveel schadelijk wild 
er is. Doet u het niet, dan komt er minder 
schadelijk wild “in de boeken’’.
Wilt u schade claimen? Informeer dan via 
info@nmv.nu bij de NMV provinciebe-
stuurders over de gang van zaken.
Om invloed te kunnen uitoefenen aan-
gaande wildbeheer in uw regio is het 
mogelijk om in het WBE bestuur te ko-
men. Voor vragen gaat u weer naar uw 
provinciale afdeling.

Heeft u straks in het groeiseizoen last 
van onkruidzaden, zoals distels, ridder-
zuring en St Jacobs Kruiskruid van aan-
grenzende beheerders? Meld het bij ons 
zodat wij de betreff ende instanties kun-
nen aanschrijven.

GLB
In 2023 gaat het nieuwe GLB in. Dat 
houdt ook in dat het toeslagrechten-

systeem, zoals het nu is, nog twee jaar 
functioneert en dus wanneer u toeslag-
rechten koopt u ze nog twee jaar verzil-
veren kunt.
In het nieuwe GLB moet aan meer voor-
waarden worden voldaan om de vergoe-
ding te krijgen.
Hoe dat precies eruit komt te zien is 
nog niet precies te zeggen. De Europese 
Commissie heeft een ontwerp klaarge-
maakt en het Europees parlement en de 
Raad van Landbouwministers moeten 
het nog uit onderhandelen. Wel lijkt het 
er op dat er een deel als hectarepremie 
gewoon betaald wordt [eerste pijler] 
maar dat aan een deel ervan wel ECO-re-
gelingen verbonden zullen worden. Dan 
moet u denken aan extra inspanningen 
qua duurzaamheid bv klimaat , milieu en 
biodiversiteit.
Het tweede deel; de indirecte toeslagen, 
waarbij aan plattelandsontwikkeling ge-
daan moet worden, 
gelden vooral voor vergroening ,leefom-
geving, klimaat, dier en plantgezond-
heid.

Dus om hetzelfde te krijgen als op dit 
moment zullen wij kosten moeten ma-
ken, tijd investeren en waarschijnlijk ge-
confronteerd worden met hier en daar 
minder opbrengsten.
In de werkgroepen proberen wij als be-
langenbehartigers natuurlijk de schade 
zoveel mogelijk te beperken.
Veenweidevisie Friesland
In Friesland ligt de veenweidevisie ter 
inzage, Een visie daarop kon ingediend 
worden tot 30 december 2020. Een en 
ander lukt ook nog tot 14 januari 2021, 
maar dat zou wel al gemeld moeten zijn 
voor 30 december 2020.  Op de website 
Veenweidefryslan.frl. vindt u de betref-
fende visie. 
Hoe de ontwikkelingen in andere provin-
cies zijn kunt u bij de betreff ende provin-
ciebestuurders navragen. 

1 januari 2021 is het trekkerkenteken 
verplicht!
Alle info vindt u op de site van de RDW 
www.rdw.nl of typ in; registratie plicht 
landbouwvoertuigen.

Aandachtspunten van Commissie Leef-
omgeving
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Op de Algemene Ledenvergadering 
van ZuivelNL in juli werd een sheet 
gepresenteerd met eisen waar een 
onderzoek aan moest voldoen om 
financiering bij ZuivelNL te verkrijgen. 
Het verhogen van de maatschappelijke 
waardering en/of verdienmodel 
en/of stikstofreductie dan wel 
stikstofefficiëntie blijkt zwaarwegend 
te zijn in de beoordeling.

Vanuit NMV kwam tijdens die vergade-
ring al kritiek. Het verdienmodel is geen 
kwestie van en/of, maar moet altijd bo-
venaan staan, bij alle projectaanvragen. 
De rekeningen worden betaald van het 
verdienmodel en niet van maatschap-
pelijke waardering. De opmerkingen 
leidde tot flinke discussie, omdat andere 
organisaties maatschappelijke waarde-
ring wel centraal zetten, ondanks dat de 
melkveehouderij sterk leunt op export 
naar landen waar andere maatschap-
pelijke wensen en waarden gehanteerd 
worden. Terwijl het verdienmodel voor 
alle Nederlandse boeren geldt.

Maatschappelijke waardering verkrij-
gen doen ZuivelNL en DZK voornamelijk 
door bovenwettelijke eisen te stellen. 
Nadeel aan deze bovenwettelijke eisen is 
dat de overheid deze meestal aangrijpt 
om deze wettelijk te maken met een gro-
te PLUS en veelal een lastenverzwaring. 
Dit hebben we gezien bij MINAS, wei-
degang, blijvend grasland, eiwitnorm in 
voer etc. etc. Daarom moeten we heel 
huiverig zijn met het toelaten van bo-
venwettelijke eisen door onze eigen be-
langenbehartigers als ZLTO.

Databeheer loopt ook verder door. Zui-
velNL ontvangt ook dataverzoeken van 
andere partijen uit de periferie. Rabo-
bank wil graag de KLW gegevens ont-

vangen om rentevoordeel te bepalen. 
Geanonimiseerde data uit de KLW helpt 
Rabobank om een database op te bou-
wen en bedrijven te scoren.  De boeren 
die meedoen aan het programma dienen 
de Rabobank dan wel te machtigen om 
hun niet-geanonimiseerde data te ver-
gelijken. Risico is dat Rabobank hiermee 
meer eisen gaat stellen bij toekomstige 
financieringen. 
 
Vanuit de Provincie Drenthe en Noord 
Brabant komen een zelfde soort ver-
zoeken. Drenthe wil boeren die boven-
gemiddeld scoren op duurzaamheid 
belonen en Noord Brabant wil er mee 
peilen hoe natuurinclusief bedrijven zijn 
in verband met de transitie in Brabant en 
de eis dat natuurinclusieve bedrijven niet 
hoeven te voldoen aan de Brabantse re-
gels ten aanzien van stikstofreductie.

Data is booming, volgens Interim Zui-
velNL-directeur Roald van Noort. Echter, 
bij het handelen in data zijn er ook ver-
liezers: de boeren die niet aan strengere 
eisen kunnen voldoen zijn het kind van 
de rekening. Tevens komt door deze 
dataverkoop bij ZuivelNL weer een heel 

nieuwe geldstroom op gang om de 
kerstboom nog meer op te tuigen met 
bovenwettelijke eisen. Hierdoor komt er 
nog meer data beschikbaar en krijg je als 
het ware een niet te stoppen sneeuwbal-
effect van data winnen en verkopen. 

Moeten wij deze ongebreidelde data-
stroom en daarmee ook de opbrengsten 
niet stoppen? In ieder geval moet juridisch 
wel duidelijk zijn wie de zeggenschap 
heeft en eigenaar is van de geleverde data, 
en dat het leveren van die data niet afge-
dwongen mag worden via leveringsvoor-
waarden en daarbij dat de data alsnog 
geleverd wordt met behulp van geanoni-
miseerde gegevens aan belanghebben-
den. Bovendien moet het zo zijn dat de 
opbrengsten direct ten goede komen aan 
het verdienmodel van de melkveehouders 
en niet via het verdienmodel van de zui-
velfabrieken. Een goed voorbeeld is het 
opeisen van data bij CRV inzake tweeling-
fraude welke geen fraude bleek.

Er is voor NMV nog voldoende werk 
aan de winkel om binnen ZuivelNL het 
verdienmodel van de boer te verbete-
ren.

ZuivelNL, data en bovenwettelijke eisen
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Schermer, 18-12-2020
Mijn eerste terugblik op een half jaar bestuurder bij de NMV.
Dan denk ik vooral aan ad-hoc en druk, er komt veel op je af en het moet allemaal “even” tussen de 
bedrijven door. Vooral omdat ik ook nog les gaf op een middelbare school op de maandag en de dins-
dag was de planning strak. Nu met de nieuwe coronamaatregelen is mijn afscheid op school net 
zo ad-hoc verlopen, maar ik was wel blij dat het niet digitaal was, maar met collegae en kinderen, 
weliswaar op veilige afstand.
Als bestuur hebben wij er hard aan moeten trekken, oude structuren werden doorbroken en nieuwe 
structuren moesten worden ontwikkeld. Ik heb er vertrouwen in, dat het ons gaat lukken en dat wij 
elkaar kunnen versterken en ondersteunen waar nodig. Geen losse eindjes of eilandjes, maar een 
hecht team, dat het belang van de leden van de NMV voorop zet. Inhoudelijk heb ik nog wel wat ken-
nis en informatie achterstand, maar ook dat loop je snel in, als je er middenin zit en ermee aan de 
slag moet. Ik vraag mij alleen weleens af welke informatie betrouwbaar is en dan ook bruikbaar en 
vooral welke informatie niet betrouwbaar is en hoe je dat moet pareren. Tips in deze zijn van harte 
welkom, maar ik vertrouw daarbij vooral op een stukje nuchter boerenverstand en niet op allerlei 
aannames. Hoewel het politieke spel bij tijd en wijle schimmig en duister is en veel op koehandel 
lijkt, wil ik als NMV bestuurder eerlijk en oprecht communiceren en met beleidsmakers in gesprek 
blijven, want ik heb nog steeds de overtuiging dat de waarheid overwint. Het is misschien een lange-
termijnkwestie, maar de uitgangspunten moet je blijven benoemen en de afspraken blijven herhalen, 
totdat het meegenomen wordt in het voorgenomen beleid.
Tenslotte strijd ik voor de Nederlandse melkveehouders, die een prachtig, gezond, diervriendelijk en 
duurzaam product produceren en dat moet leiden tot een reëel verdienmodel met maatschappelijke en 
politieke waardering! Van achter mijn laptop wens ik iedereen een gezonde en eerlijke toekomst.

Elly Koning - Bruijn
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Zeewolde, 18-12-2020

Mijn eerste half jaar NMV werd zopas perfect door mijn dochter samengevat: Pap, je krijgt grijze ha-
ren! Het eerste half jaar was schakelen tussen stikstof en zuivel, tussen vergadertafels, m’n (melk)
stal of videovergadering achter een beeldscherm. Het is verbazingwekkend hoe mensen in staat zijn 
problemen te creëren om vervolgens eindeloos moeilijk te doen om ze weer ‘opgelost’ te krijgen. Als 
ze al opgelost mogen worden, want andere problemen dienen een ander doel en moeten vooral niet 
opgelost worden (stikstof). In een notendop zit hier het bestaansrecht en de noodzaak van NMV, met 
boerenverstand het belang behartigen van de Nederlandse Melkveehouder. Elke keer weer terug naar 
de basis, blijven uitgaan van feiten en metingen en niet meegaan in de onderbuikgevoelige waan 
van de dag. Voor mij persoonlijk was het eerste half jaar het zoeken naar de juiste balans tussen 
mezelf zijn en blijven, de juiste toon en constructiviteit te vinden, maar ook zo nodig op het juiste 
moment met de vuist op tafel slaan. Door telkens terug te koppelen en spreken met melkveehouders 
met boerenverstand lukt dat prima.
De toekomst belooft helaas voor NMV veel werk te worden op vele fronten. Bij stikstof zullen we 
moeten blijven hameren op daadwerkelijke depositiemetingen om de fouten in aannames en model-
len tussen stallen, emissies, reducties en depositie bloot te leggen. In de zuivel en overall staat het 
verdienmodel meer dan ooit bovenaan, de portemonnee van de Nederlands melkveehouder is leeg, dus 
alles wat er van ons op alle gebieden wordt verlangd, zal betaald moeten worden. Daarnaast komt 
data als prioriteit bovendrijven, de zeggenschap moet hierover in boerenhand blijven, voor we opge-
hangen worden aan onze eigen cijfers. 
Voor dit alles is een sterke belangenbehartiger nodig. De gemiddelde NL melkveehouder moet gewoon 
koeien kunnen melken zonder kopzorgen, maar helaas is minder dan 50% van de melkveehouders 
aangesloten bij een belangenbehartiger. Dit aandeel moet hard omhoog, om als één blok te staan, en 
krachtig en doeltreffend de belangen te behartigen. Mijn handen jeuken om het land weer in te kun-
nen trekken om melkveehouders zelf te spreken en in nog grotere getalen aan te laten sluiten bij 
NMV. Op naar één sterk melkveegeluid!

Jeroen van Maanen
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De eerste tulpen bloeiden aan het einde 
van de zestiende eeuw in ons land en 
ruim dertig jaar later waren ze doorge-
drongen op de termijnmarkt voor goe-
deren. Door speculatie verviervoudigde 
de prijs toen. Maar door toedoen van 
anti-speculatiewetgeving werden deze 
handelspraktijken verboden op de Am-
sterdamse beurs.
Deze prijsexplosie was de opmaat voor 
veel ambachtslieden om toch te probe-
ren een graantje mee te pikken. Dit leid-
de tot prijzen tot 6000 gulden per bol. 
Deze speculatieve windhandel stortte 
in toen een transactie niet rondkwam 
doordat kopers wegbleven op een vei-
ling, waarschijnlijk mede veroorzaakt 
door een uitbraak van builenpest. Vele 
handelaren probeerden toen onder hun 
contracten uit te komen. De vele am-
bachtslieden, waarvan sommigen zelfs 
hun gereedschap hadden verpand, ble-
ven berooid achter in diepe armoe.

De tulpencrisis is later gevolgd door vele 
andere hypes als de landgekte in Florida, 
de beurskrach van 1929, de internethype 
uit de jaren negentig, de kredietcrisis 
van2008/2009 maar ook de opkomst van 
de Bitcoin mag hierbij genoemd worden 
en wat te denken van de stikstofcrisis.
De stikstofcrisis komt voort uit slechte 
wetgeving welke onderbouwd is met 

rekenmodellen die gebaseerd  zijn op 
aannames met daarbij een groene wens-
droom voor het creëren van wensnatuur. 
Deze natuurgebieden worden vervol-
gens overbemest door ganzenpopula-
ties en andere diersoorten die de hele 
biotoop verstoren en hun eten stelen 
bij de boer die vervolgens de schuld in 
de schoenen geschoven krijgt dat som-
mige natuurdoelen niet worden behaald, 
om dan ook nog eens als piekbelaster te 
worden aangewezen, waardoor hij wordt 
onteigenend of wordt opgekocht.
Na de aankoop door de overheid wordt 
de grond afgewaardeerd en vaak door-
verkocht aan terreinbeherende organi-
saties die zo hun gebiedshonger stillen.

Aan het begin van elk nieuw jaar maken 
velen van u de balans op van het afge-
lopen jaar en maken een begroting voor 
het nieuwe jaar. Onze overheid doet dit 
ook en ze dachten aan het van eind van 
2019 dat ze een fi nancieringsbehoefte 
zouden hebben voor 42 miljard euro 
voor het nieuwe jaar. Bij het opmaken 
van de balans over 2020 komt men on-
geveer uit op 95 miljard euro wat men 
tekortkwam. Dit heeft ze er dus extra bij-
geleend. En voor dit jaar denkt men 96 
miljard euro te moeten bijlenen.

Als wij in het afgelopen jaar ook zo had-
den geboerd zaten we nu allemaal in 
bijzonder beheer bij de bank en zouden 
de opslagen op de rente dik zijn opge-
plust. Dit in tegenstelling tot de overheid 
die op de kapitaalmarkt nog leent voor 
een ruime negatieve rente, die wij aan 
een AAA-kredietrating te danken heb-
ben voor deze staatsobligaties,; alleen 
zal hierdoor wel de staatsschuld verder 
oplopen, wat weer een zwaardere wissel 
trekt voor de toekomst.
Verschillende accountantskantoren 
waarschuwen dat wij aan de vooravond 
staan van een faillissementsgolf in het 
komend jaar.

Als  landbouw hebben we met de aan 
ons gerelateerde industrie een sterk 
aandeel op de Nederlandse betalings-
balans, die nu wordt ondermijnd 
door de Coronapandemie en 
de stikstofmanie, waardoor 
we onze AAA-kredietrating 
wel eens kunnen verliezen 
en de geschiedenis van 
toen zich herhaalt. 
We zijn nu niet dol 
van een bol maar 
kopen lucht, dat 
is de klucht.

Van de voorzitter...
De stikstofmanie
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we onze AAA-kredietrating 
wel eens kunnen verliezen 
en de geschiedenis van 
toen zich herhaalt. 
We zijn nu niet dol 
van een bol maar 
kopen lucht, dat 

ons gerelateerde industrie een sterk 
aandeel op de Nederlandse betalings-
balans, die nu wordt ondermijnd balans, die nu wordt ondermijnd 
door de Coronapandemie en 
de stikstofmanie, waardoor 
we onze AAA-kredietrating 
wel eens kunnen verliezen 
en de geschiedenis van 
toen zich herhaalt. 
We zijn nu niet dol 
van een bol maar 

Bordjes bij weilanden tegen neosporabesmetting
NMV heeft bordjes met het verzoek aan 
De NMV heeft bordjes met het verzoek 
aan hondeneigenaren om hun hond niet 
in de wei te laten lopen. De bordjes kun-
nen bij de weides worden opgehangen. 
Deze zijn bedoeld om de verspreiding 
onder koeien van de parasiet Neospora 
caninum tegen te gaan.

U kunt deze bordjes bij NMV bestel-
len. De prijs is € 7,50 per stuk

De totale verzendkosten zijn € 4,80 
euro. Bij grote aantallen worden de pak-
ketkosten van PostNL aangehouden.

Wilt u bestellen? Stuur dan een e-mail 
naar info@nmv.nu met uw naam, 
adres en het aantal bordjes.



Snel ledenberichten ontvangen van NMV of eenvoudig NMV-berichten delen?
Meld je aan en ontvang onze ledenberichten rechtstreeks via WhatsApp. Deze dienst 
is uitsluitend voor NMV-leden beschikbaar.
NMV verstuurt de berichten via WhatsApp verzendlijsten. In deze lijsten zijn alle te-
lefoonnummers afgeschermd. Jouw nummer is dus niet zichtbaar voor anderen. Je 
ontvangt ons bericht alsof het een normaal persoonlijk WhatsApp-bericht is. Als je 
reageert op een bericht komt het uitsluitend bij NMV binnen. Het wordt niet naar de 
andere ontvangers in de lijst verstuurd, dus geen explosie van berichten in je app. Wel 
kan je zelf het bericht delen met WhatsApp-contacten uit je eigen telefoonlijst. Deel 
gerust!! (Tenzij er expliciet bijstaat dat het uitsluitend voor leden bedoeld is.)
Zo werkt het
Voeg het NMV-telefoonnummer 06 213 22 313 toe aan de contactpersonen op je 
telefoon (bijvoorbeeld als Nederlandse Melkveehouders Vakbond of NMV). Ga ver-
volgens terug naar dit ledenbericht in je mailbox. Klik daar op de volgende link: aan-
melden. Vul hier je contactgegevens in en druk op verzenden. Wij verwerken je aan-
melding en je ontvangt vanaf dat moment onze ledenberichten via WhatsApp. (Dit 
kan enige werkdagen duren)
Afmelden
Wil je, je weer afmelden? Stuur dan een bericht via WhatsApp met de melding ‘NMV 
WhatsApp uit’. Je wordt vervolgens verwijderd uit de WhatsApp-verzendlijst en ont-
vangt geen ledenberichten meer.
De WhatsApp-verzendlijsten zijn per provincie ingedeeld. Zo kunnen wij snel en ge-
richt ledenberichten naar je versturen.

Volg NMV via WhatsApp 

Ledenactie
Wilt u een goed inkomen behouden?
Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt en 
voor u opkomt? Wilt u dat uw mening gehoord wordt?
Word dan lid van NMV!
Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt 
runnen.
Word ambassadeur van NMV, maak uw 
collega-melkveehouder lid!
Hoe groter onze achterban, hoe meer invloed. 
Als u uw collega lid maakt, ontvangt uzelf 
ook een softshell jas. Geef u op bij het NMV-
secretariaat,
tel. 06 213 22 313 of via onze site www.nmv.nu.
Voor jonge melkveehouders onder de 35 
jaar is er een speciale actie: Schrijf je nu in en 
ontvang 50% korting op het eerste jaar van je 
lidmaatschap. Bovendien ontvang je maandelijks 
ons ledenblad ‘Koebont’ en een NMV-jas!
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NMV-
informatie

Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28
3881 PD Putten
Tel: 06 213 22 313
E-mail info@nmv.nu
Website: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws

Contactpersonen per provincie

■ Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
■ Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - fl evoland@nmv.nu
■ Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
■ Gelderland:
Rick Walvoort – Geesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
■ Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 53224725 - groningen@nmv.nu
■ Limburg:
Hans Geurts, Veulen
0478 541592 - limburg@nmv.nu
■ N-Brabant:
Johan van Gorp, Alphen
013 5081547 - brabant@nmv.nu
■ N-Holland:
Sjaak Ruyter, Schagen
0224 297156 - nholland@nmv.nu
■ Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
06 10634335 - overijssel@nmv.nu
■ Utrecht:
Chiel Markus, Papekop
0348 565588 - utrecht@nmv.nu
■ Z-Holland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zholland@nmv.nu
■ Zeeland:
Esther Vermuë, Kapelle
06 29288621 – zeeland@nmv.nu

Onze contactpersonen staan voor 
u klaar bij vragen, opmerkingen of 
suggesties. Maar ook als u leden 
wilt aanmelden. Uiteraard kunt u, 
uw boodschap ook mailen naar het 
secretariaat. Aanmeldingen kunnen 
tevens eenvoudig via onze website 
gedaan worden via  nmv.nu/lid-
worden/

6 jan ACM – ZuivelNL
14 jan Commissie Klimaat
--  jan Bestuurlijk Overleg Stikstof
20 jan Bestuursvergadering ZuivelNL


